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Dál barvy hledám
Cítím známou dýku v zádech
Jezdec z Neznáma

Dál barvy hledám
(Something In Red)
Hudba: A. Kaset

Já sháním snad purpur a nach
Krajky co působí závrať a strach
Mít holá záda a výstřih až tam
Prádlo – sen pánů a vztek jejich dam
Kouzlo kdy stává se z muže i vrah
Já sháním snad purpur a nach

Já sháním snad zeleň všech trav
Jedovou zeleň má bolehlav
Žárlivost vchází snem zelených změn
Jen zelený odstín ten působí sten
Chci jedový parfém co křičí jak páv
Já sháním snad zeleň všech trav

Já sháním snad bílou jak sníh
Něco jak mlha když spí v údolích
Bílou co z dívky smí nevěstu tkát
Bílou jak růže co nechceš mi dát
Tu co má závoj i můj první hřích
Já sháním snad bílou jak sníh

Já sháním snad modrou jak len
Jako tvé oči jak letní den
Jak modré nebe když jsi mě chtěl
To že barvy šednou už vím bohužel

Když láska se ztrácí co zbývá mi jen
Já sháním snad modrou jak len

Já sháním dál purpur a nach
Červeň působí bláznivou závrať a strach
Mám holá záda a výstřih až tam
Jsem touha pánů a vztek jejich dam
Ledovou rukou Čas na mě sáh’
Já dál barvy hledám
Já dál něco hledám
Já dál svůj Čas hledám
Co plách’
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Cítím známou dýku v zádech
Hudba: Věra Martinová

Zas vůně víry mý je navinulá
Je cítit plíseň ve sklepích
Tak prošlo pár dnů
a já jsem zase nula
a slušnost
dál je hřích

Říkají zas: „Počkej – Existuj!“
A to je málo na Štěstí
Já mám daný
Život který víc než letí
A slušnost dál
se mstí
Proč slušnost dál se mi mstí

Cítím známou dýku v zádech
Hloupost – závist (co) znám
Víře nějak schází nádech
Přesto dál ji mám

Dál zloděj spí spánkem blaženým
a důvod bát se postrádá
A já se svou vírou
už se nezměním
Níž je jen nálada
Jen klesá níž nálada

Cítím známou dýku v zádech
Hloupost – závist (co) znám
Víře nějak schází nádech
Přesto dál ji mám
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Jezdec z Neznáma
Hudba: Věra Martinová

Ten můj život je jen kýchnutí
co si párkrát vynutí
v slzách přímo smích
Proč když někdo mý sny polámal
chybí Jezdec z Neznáma
aby mě zdvih’
Zbývá málo

Dávno vím že to co odkládám
že mi slétne na záda
že to musí přijít
Krásu střídaj’ věci ošklivý
přílivy i odlivy
Tak co mám dřív chtít
Zbývá málo
co můžu mít

Vždycky když se dívka narodí
schody do všech poschodí
mívá před sebou
Sní a věří v Jezdce z Neznáma
tak jako ti před náma
Sny ji nezebou
Chápe málo

Dávno vím že to co odkládám

že mi slítne na záda
že to musí přijít
Krásu střídaj věci ošklivý
přílivy i odlivy
Tak co mám dřív chtít

Vím že co kdo komu způsobil
svědomí i nádobí
měl by umýt sám
Přesto hlídám Jezdce z Neznáma
s výhrama i prohrama
Jen s tím co v sobě mám

Ten můj život je jen kýchnutí
co si všechno vynutí
Snad se ve mně zhlíd’
Zas mý sny mi někdo polámal
dál chybí Jezdec z Neznáma
Kde může být
Není málo
co můžu mít
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Já se stávám vodou
Hudba: Petr Vacek

Nota bluesová
pod mou hladinou
Já bývám taková
když sny pominou
V slzných záplavách
sama zůstávám
s náhlou vidinou
že se stávám vodou

Já se stávám vodou
Kam proudím jen?
Ztrátu smývá škodou
dlouhý den
Tak týdny míjej’
mý území
V nocích zdá se mi
že se stávám vodou

Nota modravá
Srdce s prasklinou
Dál sama zůstávám
a nejde s tím víc hnout
Krásné úžasy
můj pláč uhasil
a já se obávám

že se stávám vodou

V nocích zdá se mi
že se stávám vodou

Já se obávám
že se stávám vodou
Zpět na obsah ukázky

